
DRANKBAKS, DE MAXX. 

KLEEDJE/AANBRENG 

Naargelang het beoogde resultaat. 

MATERIAAL                                  Voor een uitgebreid gamma aan speelmateriaal: bezoek www.materiaalmagazijn.be  
Drankbakken. Dit is geen gemakkelijk materiaal om te verzamelen maar wanneer je het vastkrijgt, zijn de 

bouwmogelijkheden op je speelplein bijna onbeperkt. Hoor eens bij een plaatselijke brouwer of fabriek in de 

buurt. Het is al een aantal speelpleinen gelukt! 

SPEELIMPULSEN           

- Toren stapelen: wie krijgt de hoogste toren gebouwd? Heb je geen ladder, dan kan je nog steeds de volledige 

toren voorzichtig opheffen en op de volgende bak zetten. Zo kan je verder bouwen zolang je het evenwicht kan 

bewaren. Draag misschien wel een bouwhelm want als de toren in jouw richting valt... 

- Kantelenkasteel: simpel en een prachtig resultaat. Maak muren van drankbakken. De hoogste rij maak je 

telkens uit wel een bak, een niet, een wel, een niet... Je krijgt het effect van een echte kasteel muur. Plaats 

nu wat tafels achter de muur en zet er wat 'wachters' op: het lijkt alsof er een echte patrouille de wacht 

houdt! 

- Doorgang: een doorgang maken met drankbakken is niet mogelijk denkt u? Fout gedacht want met volgende 

simpele truc, kan je makkelijk openingen maken waar je onderdoor kan lopen. Maak twee stukken muur. Om 

ze met elkaar te verbinden laat je een drankbak een beetje overhellen, zet een drankbak half op de muur, de 

andere helft laat je in de lucht zweven. Doe dit ook op de andere muur. Verbindt deze twee bakken met een 

lat/plank. Tape de andere bakken er omgekeerd aan vast. Je zal de lat niet meer zien een salle bakken op hun 

plaats zitten en de bakken geven de ilusie van de zweven in de lucht. 

- Jezelf overzetten: Ga op een (omgekeerde) bak staan en neem een bak in de hand. Zet de bak iets verder, 

stap er op, vis je vorige bak terug op enz... Zo kan je je verplaatsen. Wie is het snelst? Wie houdt het een 

volledige dag vol? 

- Torenbowling: plaats wat torens verspreid over een terrein. Kegel alles om in zo weinig mogelijk beurten. 

- Trap: maak voor alles trappen. Niet enkel voor functionele dingen zoals het podium of om via een raam naar 

binnen te gaan, ook goed voor fantasierijke spelen zoals de trap naar de hemel of trapje op trapje af... 

- Podium: maak podia waar het je uitkomt. Kies zelf de grootte van je podium, de hoogte enz. Voor de 

veiligheid leg je best een of andere plaat of dik tapijt er over. 

- Hindernissenvoetbal: plaats op het voetbalveld torentjes bakken. Wie een torentje omverknalt (zowel met de 

bal als met zijn lichaam) verliest een punt! 

- Kampen kampen kampen: het is nu veel makkelijker om er een dak boven te zetten, doeken aan vast te 

maken, aparte kamers te maken, verschillende gangen, een verdieping,… 

BEGELEIDERSTIPS  

Voor dit materiaal is niet veel extra uitleg nodig. Het wijst zichzelf uit. Dit is supermateriaal omwille van de 

eenvoud en het snelle en verbluffende resultaat. Bouwhelmen zijn voor een aantal spelen en/of constructies 

aangewezen. Maar tegen kleine stootjes kunnen de kinderen zeker, dus laat je niet tegenhouden als je geen 

helmen hebt! 

Dit maf speelidee is afkomstig van www.speelidee.be 

http://www.materiaalmagazijn.be/
http://www.speelidee.be/

